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EUROPA/ITÁLIA - "O Missionário franciscano": há 80 anos ajuda “os que
vão” e conta as ‘maravilhas’ que o Senhor realiza através de seus
enviados
Roma (Agência Fides) – O primeiro número da revista "O Missionário Franciscano" (IMF), foi lançado em
janeiro de 1933 com o subtítulo “Revista Mensal Ilustrada dos Frades Menores Conventuais”. O anúncio da fé e a
vida aventurosa dos missionários eram seus temas principais. Em 1969 começou a colaboração redacional com
outros institutos presentes nos territórios de missão (Frades Menores, Franciscanas Missionárias de Maria,
Carmelitas Descalços, Servos de Maria, Filhas da Caridade Canossianas), que durou até 1986, quando ficou
decidido que IMF deveria voltar a ser principalmente a voz dos missionários da Ordem. Na última década, além
de renovar-se na parte gráfica, a revista manteve e ampliou seu interesse e sensibilidade pelos povos do sul do
mundo, com o objetivo de divulgar as missões franciscanas, sem subestimar a forte atualidade dos problemas
inerentes à integração, ao acolhimento de outras culturas e a convivência pacífica na perspectiva da visão
franciscana da fraternidade.
Atualmente a Revista é impressa em mais de 5 mil cópias. Além de ser um órgão de formação e informação
missionária, em todos estes anos suscitou nos leitores uma forte colaboração e desenvolveu múltiplas iniciativas
de apoio às missões. Como afirma o comunicado enviado à Agência Fides pelo 80o aniversário, “Francisco de
Assis teve o forte desejo de comunicar a todos os Evangelho do Reino e enviou seus irmãos em duplas, pelo
mundo afora... nós, da redação do “Missionário Franciscano”, sentimos a necessidade e o dever de seguir e apoiar
‘aqueles que vão’ e narrar as ‘maravilhas’ que o Senhor realiza através de seus enviados”. (SL) (Agência Fides
26/01/2013)
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